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Τα παιδιά μαθαίνουν την εφαρμογή ScratchJr με έναν 

παιχνιδιάρικο τρόπο αφήνοντας μια πεταλούδα να πετάξει 

στην οθόνη χρησιμοποιώντας τις διάφορες λειτουργίες της. 

Στην εργασία «ScratchJr – Κάνε την Πεταλούδα να Πετάξει» τα παιδιά 

χρησιμοποιούν ένα tablet και την εφαρμογή ScratchJr. Εργάζονται σε 

ζευγάρια και κάνουν μια πεταλούδα να πετάξει με την βοήθεια των 

διαφορετικών χρωματιστών μπλοκ. 

Η εφαρμογή ScratchJr είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εισαγάγετε τα 

παιδιά στις βασικές έννοιες της κωδικοποίησης μέσω του παιχνιδιού. 

Μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους μικρά παιχνίδια και μπορούν να 

εφαρμόσουν τις δικές τους ιδέες. Με το ScratchJr, ενθαρρύνεται η ενεργή, 

δημιουργική και διερευνητική μάθηση και η ανεξάρτητη επίλυση 

προβλημάτων. 

Προετοιμασία 

Προετοιμάσετε τα παιδιά για την εργασία «ScratchJr – Κάνε την Πεταλούδα 

να Πετάξει» και συζητήσετε μαζί τους τι σκοπεύετε να κάνετε. 

Δοκιμάσετε το tablet και την εφαρμογή πριν ξεκινήσουν να τα 

χρησιμοποιούν τα παιδιά και δείτε αν όλα λειτουργούν καλά. 

«Προγραμματίσετε» την εργασία μόνοι σας χρησιμοποιώντας τις οδηγίες. 

Εξοικειωθείτε με τη ροή εργασίας ώστε να μπορείτε να την εξηγήσετε στα 

παιδιά και να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους. 

Για να βοηθήσετε τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα ποια είναι η 

εργασία τους, μπορείτε να τους δείξετε το τελικό αποτέλεσμα. Μπορείτε 

επίσης να τους δείξετε μερικά άλλα παραδείγματα για να τα βοηθήσετε να 

κατανοήσουν τι μπορεί να κάνει η εφαρμογή. Μπορείτε να βρείτε τα 

παραδείγματα στην εφαρμογή κάνοντας κλικ στο μεγάλο ερωτηματικό 

στο πάνω μέρος της οθόνης. Δείξετε την εφαρμογή στα παιδιά και 

αφήστε τα να δοκιμάσουν μόνα τους μερικές λειτουργίες: Πώς μπορώ να 

αλλάξω το φόντο; Πώς μπορώ να προσθέσω ένα νέο χαρακτήρα ή 

αντικείμενο; Πώς μπορώ να διαγράψω ένα χαρακτήρα; Τι κάνουν τα διάφορα 

μπλοκ; κ.λπ.. 

Υλοποίηση 

Χωρίσετε τα παιδιά σε ζευγάρια και δώσετε από ένα tablet σε κάθε ζευγάρι. 

Πόσα παιδιά μπορούν πραγματικά να συμμετάσχουν στο έργο «ScratchJr – 

Κάνε την Πεταλούδα να Πετάξει» εξαρτάται από το πόσα tablet είναι 

διαθέσιμα στο κέντρο προσχολικής εκπαίδευσης. Εάν δεν υπάρχουν αρκετά 

διαθέσιμα, είναι καλή ιδέα να επαναλάβετε την εργασία σε περισσότερες 

ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε παιδί στην ομάδα μπορεί να αφήσει την 

πεταλούδα να πετάξει μία φορά. 

Τώρα τα ζευγάρια ξεκινούν τον «προγραμματισμό» για να κάνουν μια 

πεταλούδα να πετάξει. Για να γίνει αυτό, ανοίξετε την εφαρμογή ScratchJr 

και ξεκινήσετε ένα νέο έργο. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά ακολουθούν τις οδηγίες βήμα-βήμα. Βεβαιωθείτε 

ότι τα παιδιά μπορούν να πραγματοποιήσουν την εργασία μόνα τους 

χρησιμοποιώντας τις εικόνες. Μόνο σε περίπτωση ερωτήσεων και 

προβλημάτων πρέπει να τους προσφέρετε υποστήριξη. 

Ηλικία: 5-6 ετών 

Ομάδα:   2 παιδιά ανά tablet 

 

Επίπεδο δυσκολίας:  ⚫ ⚫    

Χρόνος και προσπάθεια: ⚫ ⚫ ⚫   

 

Υλικά: 

Για την υλοποίηση: 

• Tablet 

• Εφαρμογή ScratchJr 

Για τη συνέχεια: 

• Tablet 

• Εφαρμογή ScratchJr 

 

Εκπαιδευτικός Τομέας: 

• Αλφαβητισμός και Επικοινωνία 

• Μαθηματικά και Φυσικές 

Επιστήμες 

• Γραμματισμός στα Μέσα 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι στα μέσα: 

• Αντίληψη των μέσων και 

κατανόηση  
• Παιχνιδιάρικη εισαγωγή στις 

βασικές έννοιες της 

κωδικοποίησης – μάθηση πώς 

«σκέφτεται» ένας υπολογιστής  

• Δημιουργική χρήση των μέσων 

• Ενασχόληση με την τεχνολογία 

των μέσων 
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Μάθετε περισσότερα: 

• 9η Ενότητα – Κωδικοποίηση 

• www.scratchjr.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάνουμε την Πεταλούδα να Πετάξει 

 

1. Πρώτα επιλέξετε ένα νέο φόντο. 

 

 

 

2. Επιλέξετε το φόντο «Φάρμα» και επιβεβαιώσετε με το σημάδι επιλογής. 
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3. Διαγράψετε τώρα τον προκαθορισμένο χαρακτήρα, τη γάτα. Δεν 

χρειάζεται. Πατήσετε στο σχήμα της γάτας στα αριστερά μέχρι να 

αρχίσει να ταλαντεύεται και να εμφανιστεί ένας κόκκινος κύκλος με 

σταυρό. Τώρα μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό και η γάτα 

διαγράφεται. 

 

 

 

 

4. Τώρα προσθέσετε ένα άλλο αντικείμενο στο τοπίο, ένα σπίτι. Για να 

το κάνετε αυτό, κάνετε κλικ στο σύμβολο συν στα αριστερά. Στη 

συνέχεια, επιλέξετε το αντίστοιχο αντικείμενο και επιβεβαιώσετε με 

το μπλε σημάδι επιλογής. 
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5. Με το αντικείμενο που έχετε προσθέσει μοιάζει τώρα με αυτό. Το σπίτι 

στην αρχή είναι πάντα τοποθετημένο στη μέση και αυτό είναι πολύ 

μεγάλο. 

 

 

 

 

6. Μπορείτε εύκολα να αγγίξετε το αντικείμενο με το δάχτυλό σας και να 

το μετακινήσετε στην προτιμώμενη θέση. Αυτό θα μοιάζει έτσι: 
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7.  Επειδή το σπίτι είναι ακόμα πολύ μεγάλο σε σχέση με το τοπίο, 

μπορείτε να το κάνετε λίγο μικρότερο. Κάνετε κλικ στο μωβ μπλοκ Looks 

και επιλέξετε το κατάλληλο μπλοκ για να το κάνετε μικρότερο. Σύρετε το 

με το δάχτυλό σας μπροστά από το αντίστοιχο αντικείμενο, το σπίτι, στο 

κάτω μέρος της περιοχής επεξεργασίας. Το προκαθορισμένο μέγεθος 

μείωσης "2" μπορεί να διατηρηθεί. Εάν κάνετε κλικ στο μπλοκ, το σπίτι θα 

έχει μικρότερο μέγεθος στην οθόνη και θα διατηρήσει αυτό το μέγεθος για 

όλη την ώρα. 

 

 

 

8.  Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο που περιγράφεται 

στα βήματα 4 έως 6 για να εισαγάγετε περισσότερα αντικείμενα στην 

εικόνα, π.χ. ένα δέντρο και λουλούδια. Η εικόνα έτσι τώρα ολοκληρώθηκε. 
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9.  Τώρα προσθέσετε μια πεταλούδα στην εικόνα. Βρίσκεται εκεί που έχουν 

βρεθεί ήδη το σπίτι, το δέντρο και τα λουλούδια. Επιλέξετε την πεταλούδα 

και επιβεβαιώσετε με το μπλε σημάδι επιλογής. 

 

 

 

10. Η πεταλούδα βρίσκεται τώρα στη μέση της εικόνας και μπορεί να 

μετακινηθεί στην προτιμώμενη θέση με το δάχτυλο. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η πεταλούδα πρέπει να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά 

ακριβώς πάνω από την οροφή του σπιτιού. Μετακινήστε τη με το δάχτυλό 

σας όπως περιγράφεται στο βήμα 6. 
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11. Για να ξεκινήσει η πεταλούδα να πετάξει, πρέπει να «προγραμματιστεί» 

για να το κάνει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε 

την πεταλούδα να κινήσει τα φτερά της. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε 

πρώτα στα κίτρινα μπλοκ ενεργοποίησης και επιλέξετε το αρχικό μπλοκ 

με την πράσινη σημαία. Σύρετε αυτό το μπλοκ με το δάχτυλό σας προς τα 

κάτω στην περιοχή επεξεργασίας δίπλα στην πεταλούδα. 

 

 

 

 

12.  Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο μπλε μπλοκ κίνησης και το μπλοκ για 

στροφή προς τα δεξιά θα τοποθετηθεί δίπλα στο κίτρινο μπλοκ έναρξης. 

Στη συνέχεια τοποθετήσετε δίπλα του το μπλε μπλοκ για στροφή προς τα 

αριστερά. 
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13. Η στροφή προς τα δεξιά και αριστερά προσομοιώνει το χτύπημα των 

φτερών. Αυτό πρέπει να διατηρείται συνεχώς. Επομένως, κάνετε κλικ στο 

κόκκινο End Block και επιλέξετε το κατάλληλο μπλοκ για να επαναλάβετε 

συνεχώς αυτή τη σειρά μπλοκ. 

 

 

 

 

14.  Ωστόσο, η πεταλούδα δεν πρέπει μόνο να χτυπά τα φτερά της, αλλά 

και να κινείται προς τα εμπρός. Για το σκοπό αυτό, ένα δεύτερο κίτρινο 

μπλοκ ενεργοποίησης με την πράσινη σημαία πρέπει να συρθεί στην 

περιοχή επεξεργασίας της πεταλούδας. 
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15.  Για την κίνηση προς τα εμπρός κάνετε κλικ στο μπλε Block κίνησης και 

τοποθετήσετε το δίπλα στο κίτρινο μπλοκ εκκίνησης για να μετακινηθείτε 

προς τα δεξιά. Για να κάνετε την πεταλούδα να κινείται λίγο πρώτα, 

ορίσετε την τιμή στο «8» (κάνετε κλικ στον αριθμό, εμφανίζεται ένα 

πληκτρολόγιο, επιλέξετε την κατάλληλη τιμή εδώ). Εάν τα παιδιά δεν 

γνωρίζουν ακόμη τους αριθμούς, το μπλε μπλοκ μπορεί επίσης να 

τοποθετηθεί οκτώ φορές στη σειρά. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. 

 

 

16. Επειδή η πεταλούδα βρίσκεται ακόμη σχετικά πίσω, πρέπει τώρα να 

πετάξει πιο μπροστά. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί κάνοντας 

την πεταλούδα να μεγαλώσει. Αυτό θα γίνει ξανά πάνω από τα μωβ μπλοκ 

Looks. Τοποθετήστε το μωβ μπλοκ για να αναπτυχθεί πίσω από το μπλε 

μπλοκ. Τώρα μπορείτε είτε να μεταβείτε στην τιμή «4», όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα, είτε να τοποθετήσετε δύο από τα αντίστοιχα μπλοκ 

εμφάνισης το ένα δίπλα στο άλλο. 
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17.  Τώρα η πεταλούδα θα μετακινηθεί ξανά προς τα δεξιά με το αντίστοιχο 

μπλε μπλοκ κίνησης. Αλλάξετε την τιμή σε «6» ή τοποθετήσετε το μπλοκ 

έξι φορές στη σειρά. Μετά από αυτό, το αντίστοιχο μωβ μπλοκ Looks θα 

μετακινηθεί ξανά για να μεγαλώσει και το μπλε μπλοκ για να μετακινηθεί 

προς τα δεξιά. Αυτή τη φορά με την τιμή «5». 

 

 

 

 

18. Στο τέλος, η πεταλούδα δεν πρέπει πλέον να είναι ορατή. Με το 

αντίστοιχο Looks Block to «hide», το οποίο σύρεται στο τέλος της σειράς 

block, η πεταλούδα εξαφανίζεται μετά το πέταγμα της μέσω της εικόνας. 

 

 

 

 



 

ScratchJr –  

Κάνε την Πεταλούδα να Πετάξει 10 
  

19. Η σειρά μπλοκ θα ολοκληρωθεί με ένα κόκκινο End Block. Το πέταγμα 

της πεταλούδας πρέπει τώρα να τελειώσει, γι' αυτό επιλέγετε το πρώτο 

κόκκινο μπλοκ εδώ. 

Το πέταγμα της πεταλούδας μπορεί να ξεκινήσει κάνοντας κλικ στην 

πράσινη σημαία. 

 

 

20. Άλλο ένα κλικ τώρα στο κόκκινο εξάγωνο, σταματά ξανά το 

πρόγραμμα. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε το πρόγραμμα κατά καιρούς 

για να δείτε αν όλα λειτουργούν όπως έχει προγραμματιστεί. Κάνοντας 

κλικ στο σπίτι στην επάνω αριστερή γωνία, αφήνετε την διεπαφή χρήστη 

και ταυτόχρονα αποθηκεύετε το έργο. Μπορείτε να επιστρέψετε στο έργο 

από την οθόνη έναρξης ανά πάσα στιγμή. 

 

 

 

 

       



 

ScratchJr –  

Κάνε την Πεταλούδα να Πετάξει 10 
 

 

 

Δικαιώματα φωτογραφίας: Eva-

Maria Aurenz / ScratchJr 

Το πέταγμα της πεταλούδας είναι τώρα πλήρως προγραμματισμένο. Το 

πρόγραμμα μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω από εδώ και πέρα. Ένας 

άλλος χαρακτήρας μπορεί να προστεθεί, π.χ. ένα σκυλί που κυνηγά την 

πεταλούδα. Τα εισαγόμενα αντικείμενα - το σπίτι, το δέντρο και τα 

λουλούδια - μπορούν επίσης να κινούνται με τα μπλοκ. Οι χαρακτήρες 

μπορούν να αλλάξουν στο πρόγραμμα επεξεργασίας χρωμάτων. Είναι 

επίσης δυνατόν να προσθέσετε σκηνές με άλλα φόντα. 

 

Μεταγενέστερη επεξεργασία 
 

Μιλήστε ξανά στα παιδιά αργότερα σχετικά με την εργασία «ScratchJr – 

Κάνε την πεταλούδα να Πετάξει» και δείτε τα αποτελέσματα στην 

ομάδα. Αφήστε τα παιδιά να εξηγήσουν πώς χρησιμοποίησαν τα 

διάφορα μπλοκ για να κάνουν την πεταλούδα να πετάξει. Τα παιδιά 

μπορούν να πουν τι τους άρεσε περισσότερο και σε τί έδωσαν ιδιαίτερη 

προσοχή κατά τον προγραμματισμό. 

 

Συμβουλή: Όταν ασχολείστε με ψηφιακά μέσα και λογισμικό, μπορεί να 

συμβούν πάντα απροσδόκητα προβλήματα. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό 

στον ψηφιακό κόσμο.. Επομένως, δεν πρέπει να είναι αυτό λόγος απελπισίας 

όταν προκύπτουν προβλήματα, αλλά μάλλον πρόκληση για την 

αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους με 

χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο. 

 

 

 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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